
oslaví 100. výročí od svého otevření

Koncert Lucie Bílé se světoznámým 
chlapeckým pěveckým sborem Boni pue-
ri odstartuje v pátek 1. prosince 2006 v 19 
hodin oslavy 100. výročí otevření Národ-
ního domu v Prostějově.  O rok později 
– 1. prosince 2007 – oslavy vyvrcholí 
koncertem Evy Urbanové, kterou dopro-
vodí Moravská fi lharmonie Olomouc.

„Datum 1. prosince jsme pro vrchol-
né akce oslav nezvolili náhodně.  Právě 
1. prosince 1907 naši předkové  Národní 
dům s velkou slávou otvírali. Je to datum 
pro tento dům osudové a magické,“ 
vysvětlila ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná.

Pořadatelé oslav, jimiž jsou marketin-
gová agentura TK plus,  město Prostějov, 
Olomoucký kraj a Městské divadlo v Pro-
stějově za významné podpory společnosti 
OP Profashion, chystají na výroční rok 
celou řadu nejrůznějších akcí. „Jedním 
z našich záměrů je představit jedinečné 
architektonické dílo Jana Kotěry jako 
celek. Zatímco velké koncerty se uskuteč-
ní v divadelním sále, další pořady přilá-
kají návštěvníky do ostatních reprezenta-
tivních prostor,“ uvedl šéf marketingové 
společnosti TK plus Miroslav Černošek. 

Jednotlivé pořady se tedy budou konat 

nejen ve velkém divadelním sále, ale také 
v rekonstruované kavárně, na jevišti za 
oponou, ve foyer, v přednáškovém sále, 
saloncích či na terase. „Počítáme s tím, 
že návštěvníky necháme při určitých pří-
ležitostech nakouknout i do našich třinác-
tých komnat, které jsou jinak veřejnosti 
nepřístupné,“ slíbila Spurná.

Výčet chystaných akcí je velmi boha-
tý. „Těší nás, že jsme pro oslavy získali 
Karla Gotta, v Prostějově by se měl obje-
vit také spisovatel Arnošt  Lustig a další 
významné osobnosti,“ prozradil šéf TK 
plus Černošek. Do ročního kalendáře 
oslav zařadili pořadatelé  výtvarné výsta-
vy, komorní hudební a literárně dramatic-
ké pořady, prezentaci místní kultury i pro-
gramy věnované významným rodákům.  

S účastí slavných rodáků počítá i velký 
komponovaný pořad, který se 30. listopa-
du příštího roku stane jedním z vrcholů 
oslav stovky Národního domu. „V pro-
gramu se objeví také to nejlepší, co nabízí 
prostějovští divadelníci a muzikanti,“ pro-
hlásila Spurná a dodala: „Doufám, že zla-
tým hřebem slavnosti bude křest chystané 
reprezentativní publikace  o Národním 
domě, kterou vydává město Prostějov.“ 
 (eze)

Oslavy odstartuje koncert  Lucie Bílé a Boni pueri 

 Reprezentativní akce

1. prosince 2006 
LUCIE BÍLÁ A BONI PUERI 
koncert

12. ledna 2007 
MĚSTSKÝ PLES

17. února 2007 
KAREL GOTT 
koncert
ARNOŠT LUSTIG
fi lmový dokument, beseda 

29. května 2007 
SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ 
DIVADEL ČR
MD v Prostějově 
– významná stagiona

21. července - 4. srpna
MEZINÁRODNÍ 
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
HANY WICHTERLOVÉ

29. listopadu 2007
NÁRODNÍ DŮM 1907 – 2007

30. listopadu 2007 
komponovaný pořad
křest publikace ND 1907-2007
přehlídka místní kultury
významní rodáci
 
1. prosince 2007 
EVA URBANOVÁ 
A MORAVSKÁ 
FILHARMONIE OLOMOUC
koncert

 Výstavy

leden 2007 
100 LET ND
stálá výstava
 
únor 2007 
REKONSTRUKCE ND 
VE FOTOGRAFII
Bob Pacholík

duben 2007
JIŘÍ SUCHÝ
kresba, grafi ka
JIŘÍ SUCHÝ 
S JITKOU MOLAVCOVOU
písňový recitál

červen 2007
U POKLADNY STÁL
výtvarný projekt 
Ateliér Modrý anděl

září 2007 
PORTRÉTY SLAVNÝCH
významné osobnosti 
na prknech 
prostějovského divadla 
grafi ka, malba

listopad 2007 
CO SE DO KNIHY NEVEŠLO
fotografi e a dobové dokumenty
z publikace ND 1907-2007

 Prostějovští rodáci

únor 2007 
BRATŘI DVOŘÁKOVI
hudební dostaveníčko

březen 2007 
HADIVADLO
písně Jiřího Bulise

duben 2007 
KAREK ŘIČÁNEK
MILOŠ KVAPIL
Střepy zelené noci

červen 2007 
TAJBELE A JEJÍ DÉMON
Divadlo U stolu Brno
režie: Antonín Přidal

 Komorní pořady

září 2007 
SESTRY HAVELKOVY
recitál
 
říjen 2007 
OBNOV SVOU SÍLU, LÁSKO
věčné téma v hudbě, písních
a sonetech W. Shakespeara
Taťjana Medvecká, 
Ondřej Kepka - přednes
Kateřina Englichová - harfa
Karolína Berková - mezzosoprán
 
listopad 2007 
NEŽ RŮŽE ZKAMENÍ
koncert z cyklu 
Legendy Národního divadla
věnovaný památce Borise Rösnera
Tereza Kostková, Jan Šťastný, přednes 
Ensemble Martinů

 Místní kultura

březen 2007 
JARNÍ KONCERT
pěvecké sbory
Vlastimila a Orlice

duben 2007 
JAK SE NÁM LÍBÍ aneb
HRAJEME VÁM SHAKESPEARA
Moje divadlo Prostějov

květen 2007 
BYL JEDNOU JEDEN DRAK
Divadlo Hanácké obce Prostějov

září 2007 
STOLETÉ STŘÍPKY
Den otevřených dveří
Historia – dobově kostýmované 
scény z historie Národního domu

Národní dům v Prostějově 1907 - 2007
kalendář akcí

Dvoustranu připravila Yvona Kadlecová ve spolupráci s Městským diva-
dlem Prostějov, Státním okresním archivem Prostějov a Studiem PN.

Prostranství slavnosti bylo obklopeno 
tisíci lidstva z města i venkova. Na tribuně 
zasedli hosté pražští i zástupci korporací. 
(…)

Slavnost zahájil předseda družstva ing. 
dr. Kovařík touto řečí: 

V době, kdy správa našeho města vráce-
na byla do rukou českých, vzplanul český 
lid prostějovský s velkým nadšením nejen 
za své dobré právo národní, nýbrž i za 
povznesení tohoto města. Nejvroucnějším 
přáním a největší tužkou všech občanů 
tohoto města bylo vždy zbudovati si kul-
turní stánek takový, ve kterém by všechny 
vrstvy našeho českého lidu našly kulturní 
středisko. Po takovém středu kulturního 
života bažíme všichni a přejeme si zajisté 
všichni, aby Prostějov na poli kulturním 
nezůstal nikdy pozadu. 

Již zvěčnělý mecenáš Karel Vojáček 
odkázal r. 1899 za zbudování divadel-
ní budovy obnos 40.000 korun a tím 
záležitost naše přišla do proudu, nabyla 
však určité formy až koncem r. 1904, když 
se sešel malý kroužek nadšenců Vojáčkovy 
myšlenky, který po důkladných poradách 
vypracoval stanovy nynější družstva pro 
postavení městského spolkového domu. 
Stanovy tyto došly schválení již počátkem 
roku 1905. 

Šlechetná dobrotitelka Karla Vojáčková 
ve své závěti odkázala na stavbu diva-
delního a spolkového domu další obnos 
130.000 K a po provolání k českému lidu 
prostějovskému v dubnu r. 1905 sešlo se 
díky obětavosti našich občanů během 
několika týdnů na oltář vlasti přes 50.000 
K. Takto položen pevný základ k uskuteč-
nění ideálních intencí zakladatelů a štěd-
rých občanů prostějovských a družstvo 
ihned přikročilo k vypracování plánů. 
Dnes slavíme pro Prostějov velevýznam-
ný den a řekněme si upřímně, naše město 
stojí na úsvitě nové doby!

Zahajuji tímto dnešní slavnost a cítím se 
šťastným, že jménem družstva spolkové-
ho domu v prvé řadě jest mi popřáno co 
nejsrdečněji uvítati slovutné zástupce lite-
rárního sdružení „Máje“ v čele se svým 
předsedou mistrem Jaroslavem Vrchlic-
kým (bouřlivé volání slávy) a nestorem 
českých literátů Ad. Heydukem (bouřlivé 
sláva!). 

Na to vítá řečník starostu města Kro-
měříže, Přerova, zástupce starostenského 
sboru okresu prostějovského, našeho sta-
rostu p. dr. J. Horáka, okr. hejtmana Frice, 
zástupce spolků místních i venkovských 
atd. a pokračuje: 

„Jest mým vroucím přáním, aby 
v novém spolkovém domě zahostila se 
svornost všech vlastenecky cítících Čechů 
prostějovských, aby dům, jehož stavbu 
dnes zahajujeme, stal se stánkem umění 
a čilé práce sebevzdělávací, kulturním 
střediskem veškerého občanstva našeho 
milého města, bez rozdílu stavů, bez roz-
dílu hodností a bez rozdílu politického 
smýšlení, jen ku slávě našeho Prostějova! 
(Bouřlivý souhlas.)

Starosta dr. Jos. Horák praví: Dnešní den 
od dlouhých let toužebně byl očekáván. 
Umožněn byl odkazem našich mecenášů, 
jimž náleží vděčná vzpomínka. Zásluha 
i rychlé uskutečnění náleží družstvu, jež 
za přispění obce, která darovala pozemek 
a odkaz manželů Vojáčkových přiřkla 
k tomu účelu, a za obětavého přispění 
občanstva může dnes přikročiti k zaháje-
ní stavby tak důležité. Družstvo vytklo si 
úkol obtížný, neboť bude třeba ještě vel-
mi značných obětí, ale všechny tyto oběti 
budou vyváženy tou okolností, že budeme 
míti konečně skutečně chrám umění, stá-
nek ušlechtilé zábavy a důstojné represen-
tační středisko spolkového ruchu. (…)

Po té ujal se za spolek „Máj“ slova spi-
sovatel p. Václ. Štech a zvučným svým 
hlasem a vrozeným řečnickým zápalem 
promluvil o významu dnešního dne. (…)

Po řeči spisovatele Václava Štecha ujal 
se opětně slova předseda družstva dr. inž. 
František kovařík a pravil: „Slovutný pane 
předsedo spolku „Máje“ a věhlasný bás-
níku mistře Jaroslave Vrchlický, slovutný 
nestore českých literátů Adolfe Heyduku 
a slovutný pane starosto města Prostějova 
dr. Jos. Horáku! Jménem družstva městské-
ho spolkového domu Vás snažně prosím, 
by jste zahájili stavbu našeho stánku umě-
ní a duševních snah národních zapuštěním 
rýče do této země a takto svou důstojností, 
svým věhlasem, svou slávou posvětili tuto 
českou půdu a budoucí dům.“ 

Prvé zapuštění rýče 
Nyní nastal okamžik nejdojemnější 

– nejkrásnější to auspicie pro stavbu. 
Prvý zabodl rýč ku stavbě mistr Vrch-
lický s těmito slovy: „Přeji z celého 
srdce, aby tato drahá a posvátná země 
moravská hrdě nesla a dochovala 
věkům budoucím dům, který sloužiti 
má umění národnímu, zpevnění citu 
vlasteneckého a ku sdružení bratrské-
mu všech vrstev obyvatelstva prostě-
jovského.“ 

Po něm stařičký pěvec pootavský 
Heyduk sklonil se k rýči a pronesl pro-
cítěně toto vroucí přání: 

První rýpnutí k dílu z lásky buď 
požehnáno, vždyť z lásky roste 
sdružení, v sdružení roste síla a ze síly 
roste vítězství.

Významným byl i projev starosty 
města dr. Horáka, jenž pronesl toto 
heslo: „K povznesení českého umění 
a k zušlechtění srdce a ducha českého 
lidu!“

Touto dojemnou scénou slavnost 
zahájení stavby skončena. Hosté na 
zpáteční cestě prošli parkem, jehož 
úprava se všem líbila.

(Tak líčil slavnostní okamžiky na 
stránkách prostějovských novin Hlasy 
z Hané 27. května 1906 jejich redaktor 
Jan Julian Drobný, mladý literát, který 
slavnost prožil jako autentický zpravo-
daj a získal si o Národní dům mnohé 
zásluhy.) 

Slavnost zapuštění rýče ke stavbě Národního domu se konala 24. květ-
na 1906 na místě bývalého zanedbaného dětského hřiště na konci Jung-
mannových (dnes Smetanových sadů).  Foto: archiv Státního okresního archivu Prostějov 

Pohled do historie a současnosti Národního domu
Slavnostní započetí stavby městského divadelního a spolkového domu 

V Národním domě se při rekonstrukci vystřídalo na třicet firem
Na třicet různých fi rem se vystřídalo 

v prostorách Národního domu při jeho zatím 
poslední rekonstrukci. „Rozvody hydrantové 
vody, instalatérské práce, nové sociální zaří-
zení pro herce a šatny pro diváky, výměna 
tapet, koberců, výmalba, nouzové osvětlení, 
výměna čalounění na nábytku a tak bych 
mohla pokračovat ještě hodně dlouho,“ nastí-
nila rozsah prací ředitelka městského divadla 
Alena Spurná.

„V nejbližší době bude zprovozněna 
u vchodu u Smetanových sadů plošina pro 
vozíčkáře. Návštěvníci s vadami sluchu 
mohou využívat speciální sluchátka zesilují-
cí zvuk na jevišti,“ doplnil starosta Jan Tesař 
s tím, že město chtělo těmito úpravami zpří-
stupnit Národní dům a dění v něm i handica-
povaným spoluobčanům. 

„Národní dům je jednou z dominant naše-
ho města už 100 let. Naším přáním je, aby 
si zachoval svoji původní podobu a sloužil 
i dalším generacím,“ zdůraznil starosta měs-
ta.

Oslavy 100. výročí otevření Národního 
domu budou odstartovány koncertem Lucie 
Bílé a Boni pueri 1. prosince. Vedle města 
Prostějova a Olomouckého kraje se na nich 
podílí marketingová společnost TK Plus 
za významné spolupráce OP Profashion Pro-
stějov.    (kdl) 

Na tiskové konferenci ke 100. výročí otevření Národního domu se sešli 
šéf společnosti TK Plus Miroslav Černošek, starosta Prostějova Jan 
Tesař, ředitelka městského divadla Alena Spurná a generální ředitel OP 
Prostějov Profashion František Tuhý.  Foto: Y. Kadlecová 
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